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29.5.2018 B8-0238/3 

Alteração  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que existe um quadro 

legislativo abrangente da UE destinado a 

reduzir o risco de precariedade de certos 

tipos de relações laborais, nomeadamente, 

a Diretiva sobre o trabalho a termo, a 

Diretiva relativa ao trabalho a tempo 

parcial, a Diretiva relativa ao trabalho 

temporário, a Diretiva relativa ao tempo de 

trabalho, a Diretiva relativa à igualdade de 

tratamento no emprego e na atividade 

profissional, a Diretiva sobre a igualdade 

de tratamento entre as pessoas e a Diretiva 

sobre a igualdade de oportunidades e a 

igualdade de tratamento; 

G. Considerando que existe um quadro 

legislativo abrangente da UE que deverá 

reduzir o risco de precariedade de certos 

tipos de relações laborais, nomeadamente, 

a Diretiva sobre o trabalho a termo, a 

Diretiva relativa ao trabalho a tempo 

parcial, a Diretiva relativa ao trabalho 

temporário, a Diretiva relativa ao tempo de 

trabalho, a Diretiva relativa à igualdade de 

tratamento no emprego e na atividade 

profissional, a Diretiva sobre a igualdade 

de tratamento entre as pessoas e a Diretiva 

sobre a igualdade de oportunidades e a 

igualdade de tratamento; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Alteração  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Entende por «emprego precário» o 

emprego que resulta, nomeadamente, do 

recurso abusivo a contratos de trabalho 

temporário, em violação das normas 

internacionais em matéria de condições 

de trabalho, dos direitos laborais e da 

legislação da UE; salienta que o emprego 

precário está associado a um maior risco de 

vulnerabilidade socioeconómica, à 

insuficiência de recursos para garantir uma 

vida digna e a uma proteção social 

insuficiente; 

1. Salienta que o emprego precário 

está associado a um maior risco de 

vulnerabilidade socioeconómica, à 

insuficiência de recursos para garantir uma 

vida digna e a uma proteção social 

insuficiente e que o recurso abusivo a 

contratos de trabalho temporário dá 

origem, nomeadamente, a condições 

precárias e é ilegal nos termos das normas 

internacionais em matéria de condições 

de trabalho e direitos laborais e da 

legislação da UE; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Alteração  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Toma nota do relatório do 

Parlamento sobre condições de trabalho e 

emprego precário e das petições 

recebidas, e salienta que o risco de 

precariedade depende não apenas do tipo 

de contrato, mas também dos seguintes 

fatores: 

 • pouca ou nenhuma segurança 

laboral, devido ao caráter não 

permanente do emprego, como acontece 

em contratos de trabalho a tempo parcial 

involuntário e muitas vezes marginal e, 

nalguns Estados-Membros, horários de 

trabalho pouco claros e funções que 

mudam de acordo com as necessidades; 

 • proteção rudimentar contra o 

despedimento e proteção social 

insuficiente em caso de despedimento; 

 • remuneração insuficiente para 

manter um nível de vida digno; 

 • poucos ou nenhuns direitos ou 

prestações em matéria de proteção social; 

 • nenhuma ou pouca proteção 

contra qualquer forma de discriminação; 

 • nenhumas ou poucas perspetivas 

de progressão no mercado de trabalho ou 
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de evolução na carreira e de formação; 

 • baixo nível de direitos coletivos e 

direitos limitados à representação 

coletiva; 

 • um ambiente de trabalho que não 

respeita as normas mínimas em matéria 

de saúde e segurança; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Alteração  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Apela à Comissão para que tome 

medidas imediatas no âmbito da sua 

legislação para abordar de forma eficaz as 

práticas laborais que conduzem à 

precariedade; 

4. Apela à Comissão para que tome 

medidas imediatas no âmbito da sua 

legislação para combater as práticas 

laborais que conduzem à precariedade; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Alteração  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Sublinha que as inspeções devem 

garantir que os trabalhadores sujeitos a 

disposições contratuais temporárias ou 

flexíveis beneficiem, pelo menos, do 

mesmo nível de proteção que todos os 

outros trabalhadores; observa que é 

necessário empreender esforços para 

utilizar os instrumentos existentes da OIT 

no âmbito de uma campanha específica 

contra o trabalho precário, e que se deve 

conferir especial atenção à necessidade de 

adotar novos instrumentos vinculativos e 

novas medidas legislativas que restrinjam 

o recurso ao trabalho precário e tornem os 

contratos de trabalho precário menos 

atrativos para os empregadores; 

10. Sublinha que as inspeções devem 

garantir que os trabalhadores sujeitos a 

disposições contratuais temporárias ou 

flexíveis beneficiem, pelo menos, do 

mesmo nível de proteção que todos os 

outros trabalhadores; observa que é 

necessário empreender esforços para 

utilizar os instrumentos existentes da OIT 

no âmbito de uma campanha específica 

contra o trabalho precário, e que se deve 

conferir especial atenção à necessidade de 

adotar novos instrumentos vinculativos e 

novas medidas legislativas que combatam 

o recurso ao trabalho precário e tornem os 

contratos de trabalho precário menos 

atrativos para os empregadores; 

Or. en 

 

 


